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Shavuot Table Topics

Revelation: A "Face to Face" Encounter?
Though many people assume that the entire nation heard all ten of the Aseret HaDibberot directly from
Hashem, many commentators suggest that Moshe might have acted as an intermediary for at least part of, if
not the entire, experience.  Which verses might provide support for each position?

 and   maintain that the nation heard the entire Decalogue from Hashem, but then fear
overcame them and they requested that Moshe step in.  Had it not been for their fear, Hashem would have
relayed the rest of Torah directly as well.  How does this reading affect our perception of the uniqueness of
the Aseret HaDibberot?  Is it problematic to suggest that Hashem might have a change of plan?

, in contrast, assumes that Hashem spoke directly only to Moshe. The people listened in on their
conversation, but heard merely a Divine voice without being able to decipher His words.  Rambam is likely
motivated by his belief that indiscriminate prophecy is impossible.  Do you agree that prophecy is only
possible with proper training and preparation, or can anyone reach prophetic levels if Hashem chooses to
speak to them?  Attempt to bolster your position from other cases in Tanakh.
What ramifications does this dispute have for understanding the main purpose of the Sinaitic revelation? 
For elaboration, see The Decalogue: Direct From Hashem or Via Moshe?

Were the Avot "Jewish"?
Shavuot celebrates the Children of Israel's receipt of the Torah, and thus becoming a religion in addition to a
nation. What does this imply about the status of the Patriarchs and Matriarchs who lived centuries before
Sinai?  Did they keep the mitzvot? On the one hand, many of the Torah's laws were designed for a nation and
would be meaningless to the Patriarchs. On the other hand, it seems paradoxical to conceive of the founders of
a religion not observing even its most basic commandments.

What other factors might lead one to suggest that the Avot did in fact observe at least some of the
commandments?
What evidence can be brought from the Torah to support each position?
With which side of the debate do you agree and why? See Avot and Mitzvot – Was Avraham the First Jew?

Decalogue Differences
There are many differences, both larger and smaller, between the formulations of the Decalogue found in
Shemot and in Devarim.  How should these variations be understood?  Were they engendered by Hashem,
Moshe, or both?  If the latter, what gave Moshe the authority to do so?  Do both versions of the Decalogue
have equal status, or does one represent the ideal (and which)? 

R. D"Z Hoffmann suggests that Moshe initiated the changes in the fortieth year and that they related to the
nation's imminent arrival in the Land of Israel.  In contrast,   asserts that Hashem Himself made the
changes in the aftermath of the Sin of the Golden Calf.  Due to sin, the people no longer merited a
miraculous existence, and the Decalogue was amended to fit a nation now governed by laws of nature.

Ibn Ezra Rashbam

Rambam

Malbim

http://alhatorah.org/The_Decalogue:_Direct_From_Hashem_or_Via_Moshe
http://alhatorah.org/Avot_and_Mitzvot_%E2%80%93_Was_Avraham_the_First_Jew
http://alhatorah.org/5#IbnEzraDevarim5-5
http://alhatorah.org/5#RashbamShemot20-15
http://alhatorah.org/5#RambamMorehNevukhim2-33
http://alhatorah.org/5#MalbimShemot20-7-10
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How would each position explain all of the differences between the two versions?  Can each account for all
of the variations?  Which approach do you find more compelling?
In contrast to the above exegetes,   maintains that the Decalogue in Devarim is simply Moshe's
paraphrase of Hashem's words.  Though some words are different, there is no fundamental difference in
meaning. He explains, "המלות הם כגופות, והטעמים כנשמות" and thus a change in wording is insignificant.  Do
you agree?  Is word choice meaningful?  How might Ibn Ezra account for the seemingly very different
reasons given for the commandment of Shabbat?  See Decalogue Differences for elaboration.

The Luchot in Art
What did the Luchot look like?  Compare various depictions of the Tablets (see Moshe and the Luchot in Art)
and discuss the following:

How were the commandments distributed between the tablets?  According to R. Chanina ben Gamliel in the
Mekhilta, there were five on each tablet, with each commandment in some way relating to its partner on the
second tablet. The Sages there, in contrast, suggest that there were ten on each tablet. Yet a third opinion
maintains that the three commandments between man and God were on one tablet and the seven
commandments between man and man were on the other.   What might be motivating each position?
Were the two tablets attached or separate?  How big were they?  What evidence might be brought from the
verses?  What is unknown?  What leads artists to depict the Tablets in the ways that they do? 

 See the artwork brought there and also the links in the footnotes to other images.
 According to this position, the first commandment combines "I am the Lord…" with "You shall have no other
gods…", while the verse of "Do not covet..." actually constitutes two separate commands, one for the house of
a fellow man and one for his wife.

Ibn Ezra
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http://alhatorah.org/Decalogue_Differences_Between_Shemot_and_Devarim
http://alhatorah.org/Moshe_and_the_Luchot_in_Art
http://alhatorah.org/5#MekhiltaDeRabbiYishmaelShemot20-13
http://alhatorah.org/5#IbnEzraShemotSecondCommentary20-1_2
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Shavuot Table Topics
Sources

Classical Texts תקופת חז"ל

Mekhilta DeRabbi Yishmael Shemot 20:13 מכילתא דרבי ישמעאל שמות כ':י"ג

How were  the Ten Commandments given? Five on one  tablet and
five on the other. "I am the Lord your God," and opposite it "You shall
not  kill,"  whereby  Scripture  apprises  us  that  spilling  blood  is
tantamount  to "diminishing"  the  likeness of  the King. An analogy: A
king of flesh and blood enters a province, sets up statues of himself,
makes  images  of  himself,  and  mints  coins  in  his  likeness.  After
some  time,  they  upset  his  statues,  break  his  images,  devalue  his
coins — and "diminish" the likeness of the king. Likewise, Scripture
equates spilling blood to "diminishing" the likeness of the King, as it
is written (Genesis 9:6) "One who spills the blood of man … (For in
the image of God did He make man.") It is written "There shall not be
unto  you  any  other  gods  in  My  presence,"  and,  opposite  it,  "You
shall  not  commit  adultery,"  whereby  Scripture  apprises  us  that
idolatry is tantamount to adultery. As it is written (Ezekiel 16:32) "You
are the (very essence of the) adulterous woman, who (though) living
with her husband, (still) takes strangers," and (Hoshea 3:1) "And the
Lord  said  again  to  me:  "Go  and  love  a  woman  beloved  by  her
husband, and playing the harlot under him — just as the Lord loves
the  children of  Israel, while  they  turn  to  other  gods…"  It  is written
"You  shall  not  take  the  name  of  the  Lord  your God  in  vain,"  and,
opposite it, "You shall not steal," whereby we are apprised that one
who  steals,  in  the  end  comes  to  swear  in  vain,  as  it  is  written
(Jeremiah  7:9)  "Shall  one  steal,  murder,  commit  adultery,  swear
falsely  (… and go after  the gods of others, etc.?" And  it  is written
(Hoshea  4:2)  "swearing,  lying,  murdering,  stealing,  (committing)
adultery…" It  is written "Remember the Sabbath day to sanctify  it,"
and, opposite  it,  "You shall not  testify  (falsely)," whereby Scripture
apprises us that one who desecrates the Sabbath thereby testifies
before Him who spoke and brought the world into being that He did
not create His world in six days and did not rest on the seventh day,
and  that  one who  keeps  the Sabbath  thereby  testifies  before Him
who  spoke  and  brought  the  world  into  being  that  He  created  His
world  in  six  days  and  rested  on  the  seventh  day,  as  it  is  written
(Isaiah 43:10) "You are My witnesses, says the Lord … that I am He.
Before Me no god was created and there will be none after Me." It is

על ה'  הדברות?  עשרת  תו  כיצד 

לוח זה וה' על לוח זה. כתיב: אכי

ה' אלהיך. וכגדו: לא תרצח. מגיד

מעלה דם,  ששופך  מי  שכל  הכתוב, 

בדמות ממעט  כאלו  הכתוב  עליו 

המלך. משל למלך בשר ודם שכס

ועשה איקוות  לו  והעמיד  למדיה 

לו צלמים וטבעו לו מטבעות. לאחר

לו שברו  איקוות,  לו  כפו  זמן 

צלמיו, ובטלו לו מטבעותיו, ומיעטו

בדמות של מלך. כך מי שהוא שופך

כאלו הכתוב  עליו  מעלה  דמים, 

שאמר: המלך,  בדמות  ממעט 

יהיה לא  כתיב:  האדם.  דם  שופך 

מגיד תאף.  לא  כגדו:  וכתיב  לך. 

הכתוב, שכל מי שעובד עבודה זרה,

מעלה עליו הכתוב כאלו מאף אחר

המאפת האשה  שאמר:  המקום, 

ה' ויאמר  וכתיב:  זרים.  את  תקח 

אליו עוד, לך אהב אשת אהובת רע

את תשא  לא  כתיב:  וגו'.  ומאפת 

שם ה' אלהיך לשוא. וכגדו כתיב:

לא תגוב. מגיד שכל מי שהוא גוב,

שוא, שבועת  לידי  בא  לסוף 

שאמר: הגוב רצוח ואוף. וכתיב:

ואוף. וגוב  רצוח  וכחש  אלה 

כתיב: זכור את יום השבת לקדשו.

מגיד תעה,  לא  כתיב:  וכגדו 

הכתוב, שכל מי שמחלל את השבת

והיה שאמר  מי  לפי  מעיד   –
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written  "Honor your  father and your mother," and, opposite  it,  "You
shall  not  covet,"  whereby  Scripture  apprises  us  that  whoever
covets, in the end comes to beget a son who curses his father and
honors  one  who  is  not  his  father.  This  is  why  the  Ten
Commandments were given, five on one tablet and five on the other.
These  are  the  words  of  R.  Chanina  b.  Gamliel.  The  sages  say:
(They were given)  ten on one  tablet and  ten on  the other. As  it  is
written  (Devarim  5:19)  "These  things  (the  ten  commandments)  the
Lord  spoke … And  He  wrote  them  on  two  tablets  of  stone." And
(Song of Songs 4:5) "Your two breasts are like two fawns, twins of a
gazelle." And (Ibid. 5:14) ("The tablets of) His hands are wheels of
gold, set with emeralds."... 
"You shall not covet": Rebbi says: One verse states "You shall not
covet," and, another, (Devarim 5:18) "You shall not desire." How are
these two verses to be reconciled? As positing liability for desiring in
itself and for coveting in itself, and as teaching that if one desires, in
the end he will covet, i.e., "Do not desire and you will not covet." And
if  he  does  covet,  in  the  end,  he  will  use  force  and  steal,  as  it  is
written (Micah 2:2) "and they will covet fields and steal (them)." 
"You  shall  not  covet  your  neighbor's  house" —  general.  "and  his
manservant,  and  his  maidservant,  and  his  ox,  and  his  ass  —
particular. generalparticular (The rule is:) There exists in the general
only  what  exists  in  the  particular.  "and  all  that  belongs  to  your
neighbor" — reversion to the general. (This leaves us with) general
particulargeneral  (The  rule  is:)  You  deduce  only  what  is  in
accordance  with  the  particular,  viz.:  Just  as  the  particular  is
something which is acquired and bestowed, so, all  that  is acquired
and bestowed (comes under "You shall not covet," [and not coveting
another's learning]). __ But then, why not say: Just as the particular
speaks of movable property, which does not serve as surety, so, all
such property  ([and not  land] comes under  "You shall not covet")?
Since it is written (in this context) in the second Decalogue (Devarim
5:18)  "his  field,"  (we  must  revert  to)  "Just  as  the  particular  is
something which  is acquired, etc.") Or,  just as  the particular does
not enter your domain except with  the acquiescence of  the owner,
so all such things (are subsumed in "You shall not covet') to exclude
one's coveting another's daughter  for your son or his son  for your
daughter.  I  might  think  that  (if  one  covets)  in  speech,  (he  is  in
transgression  of  "You  shall  not  covet;  it  is,  therefore,  written
(Devarim 7:25)  "You shall not covet  the silver and gold upon  them
and take, etc." Just as there, he is not (in transgression of "You shall
not covet") until he performs an act, so, here.

לששה עולמו  ברא  שלא  העולם, 

מי וכל  בשביעי;  ח  ולא  ימים 

שמשמר את השבת – מעיד לפי מי

עולמו שברא  העולם,  והיה  שאמר 

שאמר: בשביעי,  וח  ימים  לששה 

כבד את ה'. כתיב:  אם  עדי  ואתם 

לא כתיב:  וכגדו  אמך.  ואת  אביך 

מי שכל  הכתוב,  מגיד  תחמוד. 

שהוא חומד – סוף מוליד בן שהוא

ומכבד אמו  ואת  אביו  את  מקלל 

עשרת תו  לכך  אביו.  שאיו  למי 

הדברות, חמשה על לוח זה וחמשה

בן חיא  ר'  דברי  זה,  לוח  על 

עשרה אומרים:  וחכמים  גמליאל. 

זה, לוח  על  ועשרה  זה  לוח  על 

שאמר: את הדברים האלה דבר ה'

אבים. לוחות  שי  על  ויכתבם 

עפרים כשי  שדיך  שי  ואומר: 

גלילי ידיו  ואומר:  צביה.  תאומי 

זהב ממולאים בתרשיש.
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Medieval Texts גאוים וראשוים

Rashbam Shemot 20:15 רשב"ם שמות כ':ט"ו

 ויאמרו THEY  SAID  TO  MOSES;  after  they  heard  the  Decalogue,  "YOU
SPEAK TO US  [  ...  LET NOT GOD SPEAK TO US]". Had  they not  said
this,  it appears  that  they would have heard all  the commandments directly
from God's mouth.

לאחר  – משה  אל  ויאמרו 

ששמעו עשרת הדברים.  

דבר אתה עמו – ואילמלא

שאמרו כך, יש לומר שהיה

כל הקב"ה  להם  אומר 

המצות מפיו.

Ibn Ezra Devarim 5:5 אבן עזרא דברים ה':ה'

I stood between God and you I have already explained this. ... 
you were afraid of the fire even though you did not ascend the
mountain  as  I  advocated,  but  "Moshe  [alone]  approached  the
dense cloud" [Exodus 20: 18]. 
The  word  saying:  refers  back  to  "God  spoke  to  you  on  the
mountain  from  the  midst  of  the  fire"  [:  4].  Most  likely,  I  stood
between God … applies after  the gathering at Sinai. At Sinai, He
spoke  to  you  face  to  face;  but  from  that  day  onward,  I  stood
between God and  you,  because  you  were  afraid,  as  shall  be
explained. 
Do not be distressed that the wording is variant. Although it  is far
removed from its antecedent, many Hebrew sentences exhibit the
same construction: the interpolated verse is not a part of the quote.
Words are like bodies, whereas meanings are like souls. One can
fashion two different utensils that perform the identical function. For
example, "fraudulent"  [: 17]  is synonymous to "false"  [Exodus 20:
13] —  for  everything  false  is  fraudulent.  Moreover,  "Remember"
[Exodus  20:  8]  is  similar  to  "Keep"  [:  12],  as  I  have  already
explained.  Moshe  added  the  words  as  God  your  God  has
commanded you, referring to the assembly at Mount Sinai.

– ובייכם  י"י  בין  עמד  אכי 

פירשתיו.  

לא ואם   – האש  מפי  יראתם  כי 

עליתם בהר.  

י"י דבר  עם  דבקה   – לאמר  ומלת 

עמכם בהר מתוך האש {וגו'} לאמר.

בין עומד  אכי  פירוש  להיות  ויתכן 

והטעם: סיי,  הר  מעמד  אחר   – י"י 

בפים, פים  עמכם  דבר  שהוא 

ומאותו היום הייתי אי עומד בין י"י

ובייכם.  

כי יראתם – כאשר יפרש.  

אי, עליתי  כאשר   – עליתם  ולא 

כ':י"ז). (שמות  הערפל  אל  גש  ומשה 

ואל תשים אל לבך בעבור היות מלת

והמדבר רבים,  כן  כי  רחוקה,  לאמר 

לא הפסיק פסוקים ולא פרשיות. גם

הם כי  המלות,  אל  לב  תשית  אל 

והכורת כרוחות.  והטעמים  כגופות 

בשי כלים זה כמו זה במעשה מעשה

כ':ו') (שמות  לשוא  כן  על  הוא,  אחד 

אחים. הם  י"ט:י"ב)  (ויקרא  ולשקר 
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וכל שקר שוא.  

וכבר פירשתי זכור (שמות כ':ז') שהוא

כמו: שמור (דברים ה':י"א).  

והוסיף כאשר צוך י"י אלהיך (דברים

ה':י"א), והטעם: במעמד הר סיי.

Ibn Ezra Shemot Second Commentary 20:1 אבן עזרא שמות פירוש שי כ':א'

דע, כי עשרת הדברים, כאשר הם כתובים בפרשה הזאת, השם אמרם כולם, כי כתוב: וידבר אלהים את כל

הדברים האלה. ותחלתם אכי וסופם וכל אשר לרעך. וגם משה אמר כאשר הזכיר עשרת הדברים בשית, את

הדברים האלה דבר י"י אל כל קהלכם (דברים ה':י"ח), ואין הפסק בייהם. ועוד, כתבו כולם באצבע אלהים,

כן אמרם השם כלם. והעדות, שהביאו, שהכתוב בדבור השלישי, והרביעי, והחמישי, איו על דרך המדבר.  

(שמות ויש להשיב, אחרי שקבלת זה השם להיות לך אלהים, על כן אמר לא תשא את שם י"י אלהיך לשוא 

כ':ו'), גם כי ששת ימים עשה י"י (שמות כ':י'). ועוד, כי משפט אשי לשון הקדש לדבר ככה. כתוב: לא ילין חלב

חגי עד בקר (שמות כ"ג:י"ח), ואחריו כתוב: תביא בית י"י אלהיך (שמות כ"ג:י"ט), ורבים כאלה.  

Ibn Ezra Shemot Second Commentary 20:1 אבן עזרא שמות פירוש שי כ':א'

וידבר אלהים – יש שאלות קשות בפרשה הזאת. אמרו רבים, כי השים דברים לבדם אמרם השם. ועדותם,

שכתוב בדבור ראשון: אכי י"י אלהיך (שמות כ':ב'), ובשי: כי אכי י"י אלהיך (שמות כ':ד'). כי בשלישי כתוב:

את שם י"י אלהיך (שמות כ':ו'), גם את אשר ישא את שמו לשוא (שמות כ':ו'), ולא אמר שמי, ובדבור הרביעי:

כי ששת ימים עשה י"י... על כן ברך י"י (שמות כ':י'), ובחמישי אמר: אשר י"י אלהיך ותן לך (שמות כ':י"א).  

תעשה. לא  מצות  גם  עשה  מצות  ואיו  המצוה  הוא  כי  הדברים,  בעשרת  אכי  דבור  יספר  איך  לשאול,  ויש 

ושאלות קשות מאלה. והה קרא זאת הפרשה, שהיא בפרשת וישמע יתרו, ראשוה, ובפרשת ואתחן שית.

הפרשיות. שתי  בין  שוי  אין  כ':ו'),  (שמות  לשוא  שמו  את  ישא  אשר  סוף  עד  אכי  מתחילת  כי  ראיו,  והה 

(שמות כ':ז'), ובשיה ומתחלת זכור עד סוף עשרת הדברים, שוי בכל מקום. ובראשוה זכור את יום השבת 

(שמות כ':ט'), (דברים ה':ט"ו). בראשוה ובהמתך  י"י אלהיך  (דברים ה':י"א), גם שם תוספת כאשר צוך  שמור 

ובשית תוספת ושורך וחמורך (דברים ה':י"ג). והקשה מכל אלה, כי בראשוה כתוב טעם שבת, והוא: כי ששת

(שמות כ':י'). ואלה ימים עשה י"י {את השמים ואת הארץ}, ואמר באחרוה: על כן ברך י"י את יום השבת 

הפסוקים אים כתובים בשית, רק טעם אחר, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ואמר באחרוה: על כן צוך

י"י אלהיך לעשות את יום השבת (דברים ה':י"ד). בראשוה כתוב שכר כבוד אב ואם, שהוא למען יאריכון ימיך

(דברים (דברים ה':ט"ו), גם הוסיף כאשר צוך י"י אלהיך  (שמות כ':י"א), וכן בשית, רק הוסיף ולמען ייטב לך 

ולא תאף,  ולא  ובשית  כ':י"ב),  (שמות  תעה  לא  תגוב,  לא  תאף,  לא  תרצח,  לא  כתוב:  בראשוה  ה':ט"ו). 

ה':ט"ז). (דברים  שוא  עד  ובשי  כ':י"ב),  (שמות  שקר  עד  כתוב:  בראשוה  ה':ט"ז).  (דברים  תעה  ולא  תגב, 

בשית ובמקומו  ה':י"ז),  (דברים  רעך  אשת  תחמד  לא  ובשית  כ':י"ג),  (שמות  רעך  בית  תחמוד  לא  בראשוה 
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(דברים ה':י"ז). (דברים ה':י"ז). בראשוה אין כתוב: שדהו, ובשית כתוב: שדהו  כתוב: ולא תתאוה בית רעך 

וידבר כתוב:  בראשוה  ואמתו.  עבדו  לפי  וחמורו  שורו  ובשית  וחמורו,  שורו  לפי  ואמתו  עבדו  בראשוה 

(דברים קהלכם  כל  אל  י"י  דבר  האלה  הדברים  כל  את  אמר  ובשית  לאמר,  האלה  הדברים  כל  את  אלהים 

ה':י"ח). וכאשר חפשתי בדברי חכמים ז"ל מה אמרו על ככה, מצאו שאמרו: זכור ושמור בדבור אחד אמרו.

וזה הדבר הקשה מכל הקושיות שהיו לו כאשר אפרש. וחלילה חלילה, שאומר שלא דברו כוה, כי דעתיו

קלה כגד דעתם. רק אשי דורותיו יחשבו כי דבריהם כמשמעם, ואיו כן, כאשר אפרש בסוף אחר שאזכיר

הקושיות. ובאחרוה אפרש דרך ישרה להסיר כל הקושיות והשאלות שבפרשה הזאת. ולא יתכן שתאמר זכור

כן גם  ושמור  זכור  כתב בראשוה  לא  יש לשאול, למה  כן  כי  ודה,  והה  ס.  ושמור בבת אחת רק במעשה 

זה הזכירו  לא  ולמה  ושמור,  זכור  כמו:  אחת,  בבת  אמרו  אם  הפסוקים,  באותם  עשה  מה  והה  בשית. 

חכמים, כי יותר יש לתמוה, איך אמרו במעשה ס פסוקים רבים בבת אחת ואין טעמם שוה, משתי מלות

שטעמם אחד שזה שתהייה אמרות בבת אחת. ואיך יאמר השם, כאשר צוך י"י אלהיך (דברים ה':ט"ו). ועוד,

מתי צום לפי זה המעמד על כבוד אב ואם. והה אין כתוב בראשוה: למען ייטב לך. אם כן אמר זה ולא אמר

זה, ואיך יאמר ולא תאף בו"ו, ואיך יאמר בית רעך (שמות כ':י"ג), ובשי אשת רעך (דברים ה':י"ז). ועוד, איך

יאמר עבדו ואמתו ואחר כך שורו וחמורו. ויאמר בבת אחת הפך הדבר. ואין הדעת סובלת כל אלה הדברים.

והה דבר זה יבין.  ידי משה יש מקצתו דמיון, והמשכיל  כי כל פלא שעשה על  והקשה מכל מה שהזכרתי, 

האותות מכל  יותר  בתורה  ומפורש  כתוב  זה  להיות  ראוי  היה  אחת,  בבת  ושמור  זכור  דבר  שהשם  הפלא, 

כי השם,  דבור  ישראל  כל  הביו  איך  הה  אדם,  כל  כדבור  השם  דבור  אין  אמרו  ואם  שכתבו.  והמופתים 

האדם אם ישמע זכור ושמור בבת אחת לא יבין לא זה ולא זה, ואפילו מלה אחת כמו: זכור, לא שמע הזי"ן

לפי הכ"ף והרי"ש ולא יבין מה דבר המדבר. והה ידעו, כי הרגשות העין כבדת יותר מהרגשות האוזן. כי

ידעו בראיות גמורות כי רגע הראות הברק לעין הוא רגע הרעם, רק העין ראתה מרחוק, והאויר מביא הקול

אל האוזן, והליכתו לאט ולא יגיע אל האוזן רק אחר עבור הרגע. והאותיות שהאדם מדבר בם, דמותם כתב

באויר על דרך מוצאם מהחמשה המקומות, לא על דרך המכתב שהוא ביד בי אדם, והה כל אות הזי"ן כס

באוזן קודם כ"ף ו"ו רי"ש. והה, אם אמרו פלא היה, שאמר זכור ושמור בבת אחת, איך תשמע האוזן. ואם

אמרו גם פלא היה שתשמע האזן שתי מלות בבת אחת, שלא כמהגה לשמע שתי אותיות, למה לא הזכירו זה

שמע בקושיות השארות משוי הפסוקים שאין טעמם אחד, ומה  כר מן הדבר בבת אחת.  חכמיו, שהוא 

כמו: זכור ושמור, והכתוב בשית לא בראשוה. גם איך תקן לא תחמד בית רעך אשת רעך, גם ההפוכים.

לולי כי  סודי,  יודע  עדי,  הוא  והשם  הקדש.  לשון  לדרך  מוסר  לך  שאפרש  עד  אלה  כל  לך  לפרש  אוכל  ולא 

שהוצרכתי לפרש אלו הקושיות, הייתי מחריש לך, ולפי שאפרש אתקן דברי קדמויו.  

אמר אברהם המחבר. משפט אשי לשון הקדש שפעם יבארו דבורם באר היטיב, ופעם יאמרו הצורך במלות

קצרות, שיוכל השומע להבין טעמם. ודע, כי המלות הם כגופות, והטעמים כשמות, והגוף לשמה כמו כלי.

על כן משפט החכמים בכל לשון שישמרו הטעמים, ואים חוששים משוי המלות, אחר שהם שוות בטעמים.

והה אתן לך דמיוות. שהשם אמר לקין ארור אתה מן האדמה, כי תעבוד את האדמה לא תוסף תת כחה לך,

אסתר ומפיך  האדמה  פי  מעל  היום  אותי  גרשת  הן  אמר  וקין  ד':י"א-י"ב).  (בראשית  בארץ  תהיה  וד  ע 

א הגמאיי  אליעזר  אמר  המלות.  שוי  בעבור  שוה  איו  הטעם  כי  יחשוב  לב  לו  שאין  ומי  ד:י"ד).  (בראשית 

(בראשית כ"ד:מ"ה). אמר משה בכור השבי אשר בבית הבור (בראשית כ"ד:י"ז). והוא אומר שאמר השקיי א 

(שמות י"א:ה'). ומשה הזכיר התפילה שהתפלל על י"ב:כ"ט). וכתוב: בכור השפחה אשר אחר הריחים  (שמות 
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ישראל על דבר העגל, ואיה דומה לפרשה הזכרת בפרשת כי תשא למי שאין לו לב להבין. והדבר, כל דבר

לך אמרתי  וכאשר  שוה.  הטעם  רק  שוות,  מלות  תמצא  רבים  ואחרים  ובוכדצר,  פרעה,  חלום  כמו:  שוי, 

שפעם אחזו דרך קצרה, ופעם ארוכה, כך יעשו פעמים להוסיף אות משרת, או לגרוע אותו, והדבר שוה. אמר

(שמות שהם  אבי  השם  אמר  כ"ח:ו').  (שמות  וארגמן  תכלת  אמר  ומשה  כ"ה:ד'),  (שמות  וארגמן  ותכלת  השם 

דרך ו"ו אחז  בלא  כי הכתוב  כוים,  ושיהם  רבים,  וכאלה  (שמות ל"ה:ט').  שהם  ואבי  אמר  ומשה  כ"ה:ז'), 

קצרה, ולא יזיק, גם הכותב בוי"ו לא יזיק, בעבור שהוסיף לבאר. והה הו"ו שהוא ראה במבטא הפ"ה, אין

הראה על  והה  כון,  וזה  זה  כי  כתב  ולמה  וסף,  למה  או  כתב,  ולמה  גרע,  למה  טעם  לו  מבקש  אדם 

לעולם, למה בו. כמו מלת:  יבוטא  בח העלם שלא  בקש טעם  כן למה  לו טעם, אם  יבקש  בו לא  שיבוטא 

כתב מלא או למה כתב חסר. והה בי הדור יבקשו טעם גם למלא גם לחסר, ואילו היו מבקשים טעם לאחד

מהם, שהמהג היה לכתב הכל על דרך אחד הייתי מחריש. הה אתן לך משל. אמר לי אדם: כתוב לי כתב

לרעי, וזה כתב אי פלוי אוהבך לעולם. והה כתבתי לפלי בלא ו"ו, ואהבך גם כן לעולם. ובא ראובן ושאלי,

למה כתבת חסר. ואי אין לי צורך לכתוב רק מה שאמר לי. ואין לי חפץ להיותם מלאים או חסרים. אולי יבא

כי דע,  הזכרות.  השאלות  לך  אפרש  ועתה  יבין.  המשכיל  רק  להאריך,  ארצה  ולא  אכתוב.  איך  ויודיעי  לוי 

עשרת הדברים, כאשר הם כתובים בפרשה הזאת, השם אמרם כולם, כי כתוב: וידבר אלהים את כל הדברים

האלה. ותחלתם אכי וסופם וכל אשר לרעך. וגם משה אמר כאשר הזכיר עשרת הדברים בשית, את הדברים

האלה דבר י"י אל כל קהלכם (דברים ה':י"ח), ואין הפסק בייהם. ועוד, כתבו כולם באצבע אלהים, כן אמרם

השם כלם. והעדות, שהביאו, שהכתוב בדבור השלישי, והרביעי, והחמישי, איו על דרך המדבר.  

(שמות ויש להשיב, אחרי שקבלת זה השם להיות לך אלהים, על כן אמר לא תשא את שם י"י אלהיך לשוא 

כ':ו'), גם כי ששת ימים עשה י"י (שמות כ':י'). ועוד, כי משפט אשי לשון הקדש לדבר ככה. כתוב: לא ילין חלב

חגי עד בקר (שמות כ"ג:י"ח), ואחריו כתוב: תביא בית י"י אלהיך (שמות כ"ג:י"ט), ורבים כאלה.  

והאומרים: כי דבור אכי איו מעשרת הדברים, חלקו. יש אומרים: לא יהיה לך הוא הראשון, והשי, לא

תעשה {לך} פסל. ואיו זה כון, כי מעין אחד וטעם אחד הוא זה וזה, בין בסתר בין בגלוי בין באמות הלב,

בין במעשה. והה בדבור זכור אתה ובך ובתך בסתר ובגלוי והכל מצוה אחת.  

ואחרים אמרו: כי לא תחמד בית רעך דבור תשיעי, והדבור העשירי לא תחמד אשת רעך. וראייתם כי השם

אמר לא תחמד פעמים, כי החמוד הוא על שי דרכים: האחד יוצא למעשה כמו גזל, וכמוהו: ואל יחמד איש

(שמות ל"ד:כ"ד) כי אם זה החמוד בלב היתה ארץ ישראל רעה. ולא תחמד השי הוא בלב, על כן את ארצך 

הוצרך משה לפרש לא תתאוה. גם אלה דברי הבל, כי מה טעם זכר הגזל עם הבית לבדו, ולא הזכיר האחרים

עמו. והה אתן לך ראייה מדברי משה שאלה לא דברו כוה. הה השם אמר לא תחמד בית רעך, ומשה אמר

לא תחמד אשת רעך (דברים ה':י"ז).  

ולפי דעתם שלא תחמד השי הכתוב בפרשה הזאת היא בלב, והראשון גזלת הבית. והה משה הפך את הדבר,

כי אמר עם ולא תתאוה בית רעך, ואמר עם ולא תחמד שהוא הגזל אשת רעך. והה שחת טעמם. והאמת כי

דבור הראשון הוא אכי כאשר אפרשו במקומו.  

ועתה אדבר על זכור ושמור. דע, כי הטעמים הם שמורות לא המלות. והה אמר יצחק לעשו, בעבור תברכך

פשי בטרם אמות (בראשית כ"ז:ד'), ורבקה אמרה ליעקב, ששמעה ואברכך לפי י"י לפי מותי (בראשית כ"ז:ז'),

כמו: בטרם אמות. אם כן מה טעם להוסיף לפי י"י. התשובה, ידעה היא כי יצחק ביא היה, והברכה שיברך

כי משה,  עשה  וככה  הברכה.  טעם  מפרשת  כמו  היא  והה  י"י,  לפי  ליעקב  אמרה  כן  על  היא,  בואה  בדרך 
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עשרת הדברים הכתובים בפרשה הזאת הם דברי השם בלי תוספת ומגרעת, והם לבדם הסמוכים על לוחות

הברית. לא כאשר אמר הגאון: כי זכור הוא כתוב בלוח האחד, ושמור בלוח השי, ועשרת הדברים הכתובים

בפרשת ואתחן הם דברי משה. והראיה הגמורה ששם כתוב פעמים: כאשר צוך י"י אלהיך. דע, כי באחורית

מוח הראש היא הזכירה, והמקום מקום משמר הצורות. והה הזכירה כוללת השמירה. וטעם זכור שיזכור

כל יום אי זה יום הוא מהשבוע, וכל זה בעבור שישמור יום השביעי שלא יעשה בו מלאכה. והה טעם הזכירה

היא השמירה. וכאשר אמר השם זכור, הביו כל השומעים כי טעמו כמו: שמור, כאילו בבת אחת אמרו. ולא

אומר כאילו  אלהיך,  י"י  צוך  כאשר  אמר  בתחלה  כי  י"י,  עשה  ימים  ששת  כי  בשית  להזכיר  משה  הוצרך 

ככתוב בדבור זכור (שמות כ':ז') עד ויקדשהו (שמות כ':י'). ובעבור שהשם צוה שישבות העבד והאמה, ולא פירש

היית כי  שתזכור  בעבור  העבד,  שישבות  אלהיך  י"י  צוך  אשר  זה  ואמר:  טעמו,  משה  פירש  זה,  למה  השם 

כמוהו במצרים, ויפדך השם. ודע כי השמה דברים הם כולם לא תעשה, ודבור כבד הוא מצות עשה. ומשקול

הדעת שטע השם בלב האדם, חייב האדם להטיב למי שהטיב לו. והה הבן לא יצא לעולם רק על יד אבותיו,

והם גמלוהו וטפחוהו ורבוהו והשקוהו והאכילוהו והלבישוהו, והה הוא חייב לכבדם כל ימיו, כי הם היו לו

סבה להיותו חי על פי האדמה, על כן שכרו למען יאריכון ימיך. ובעבור כי השם פח בו שמה על ידי האבות

שתקו הגוף, צוה השם שיכבד אבותיו, כי מי שיכבדם הוא יכבד השם. והה משה פירש כבד את אביך ואת

אמך, ואמר, כאשר צוך י"י אלהיך (דברים ה':ט"ו), כי השכר הוא על מצות עשה, והעוש על מצות לא תעשה,

כאשר אפרש בפסוק לא תאכלו (דברים י"ב:כ"ה). והה אמר משה חייב אדם לכבד את האבות למען יאריכון

ימיך. וזה החיוב הוא בשקול הדעת, כי בעבור שצוה השם שתכבדם יהיה לך שכר, והוא למען ייטב לך, בעבור

ששמעת בקול השם. והה דברי משה כאשר מפרש בדברי רבקה. וכבר אמרתי, כי אבי שהם ואבי שהם שוה.

גם כן לא תאף ולא תאף ושוא ושקר בי אב אחד הם, גם תחמוד ותתאוה מבטן אחד יצאו. והשם אמר לא

תחמד בית רעך, כי אשי השכל יקו בית, ואחר כך אשה, ואחר כך עבד ואמה ושור וחמור. וכך הם סדורים

בפרשה הזאת. ומשה סדרו על דרך אחרת, כי הבחורים חומדים אשה תחלה ואחר כך עבד ואמה ושור וחמור,

החמור וכלל  ואמה  עבד  כן  ואחרי  בהם  שיחרוש  וחמור  שור  הקדים  השדה  ובעבור  השדה.  הבית  וכגד 

באחרוה וכל אשר לרעך כאשר כלל השם. ובעבור כי בדברי משה דברי השם מעורבים עם פירושי משה, על כן

כתיב: את הדברים (דברים ה':י"ח) ולא כל הדברים כאשר כתוב בראשוה.

Rambam Moreh Nevukhim 2:33 רמב"ם מורה בוכים ב':ל"ג

יתבאר לי שבמעמד הר סיי לא היה המגיע למשה מגיע לכל ישראל, אבל הדבור למשה לבדו ע"ה, ולזה בא

ספור עשרת הדברות כלו ספור היחיד הפרד, והוא עליו השלום ירד לתחתית ההר ויגד לבי אדם מה ששמע,

אמרה התורה אכי עומד בין ה' ובייכם, ואמר ג"כ משה ידבר והאלהים יעו בקול, ובביאור אמרו במכילתא

כי כל דבור ודבור היה משיבו להם כמו ששמע, וכתוב בתורה גם כן בעבור ישמע העם בדברי וגו', מורה כי

הדבור היה לו והם ישמעו הקול ההוא העצום לא הבדל הדברים, ועל שמע הקול ההוא העצום אמר כשמעכם

וכל מה שבא משמע הדברים, דברים אתם שומעים,  ולא אמר  דברים אתם שומעים,  קול  ואמר  את הקול, 

אמם הרצה בו שמע הקול, ומשה הוא אשר ישמע הדברים ויספרם להם, זהו הראה מן התורה ומרוב דברי

החז"ל.אלא שיש להם גם כן מאמר כתוב בהרבה מקומות מן המדרשות והוא בתלמוד גם כן, והוא אמרם

אכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמעום, רוצים בזה שהם הגיעו אליהם כמו שהגיעו למרע"ה, ולא היה מרע"ה
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מגיעם אליהם, וזה ששתי אלו השרשים, ר"ל מציאות האל ית', והיותו אחד, אמם יושג בעיון האושי וכל

מה שיודע במופת, משפט הביא בו ומשפט כל מי שידעהו שוה, אין יתרון, ולא ודעו שי השרשים האלה מצד

וגו', אמם שאר הדברות הם מכת המפורסמות והמקובלות הבואה לבד, אמרה התורה אתה הראת לדעת 

לא מכת המושכלות. 

ישראל כל  שמעו  שלא  הוא  החכמים  ודברי  הכתובים  מן  היוצא  ההוא  העין  מן  כן  גם  שזכרו  מה  כל  ועם 

במעמד ההוא אלא קול אחד לבד פעם אחת, והוא המאמר אשר השיג משה וכל ישראל ממו אכי ולא יהיה

לך, והשמיעו להם משה רביו בדברו בהבדל אותיות שמעות, וכבר זכרו החכמים ז"ל זה וסמכוהו לאמרו

אחת דבר אלהים שתים זו שמעו, ובארו בראש מדרש חזית שהם לא שמעו מאמר אחר מאתו יתעלה, וכתוב

בתורה קול גדול ולא יסף, ואחר שמוע הקול ההוא הראשון היה מה שזכר מיראתם מן העין ופחדם הגדול,

וגו', ובא הוא הכבד מכל וגו' קרב אתה  וכל שספר מאמרם ותאמרו הן הראו ה' אלהיו ועתה למה מות 

ולד שית וקבל שאר הדברות אחת אחת וירד למטה להר וישמיעם אותם במראה ההוא הגדול, והם יראו

האש וישמעו הקולות אשר הם קולות וברקים ברעם וקול שופר חזק. וכל מה שתמצאהו מזכרון שמע קולות

וגו', אמם הם קול השופר ורעם וכיוצא בהם, אמם קול ה' ר"ל רבים כמ"ש וכל העם רואים את הקולות 

שבארו וכמו  התורה  שאמרה  כמו  לבד,  אחת  פעם  אלא  שמעוהו  לא  הדבור,  הובן  ממו  אשר  הברא  הקול 

הדברות שתי  בו  והשיגו  בשמעו  שמתם  יצאה  אשר  הקול  והוא  עליו,  העירותיך  אשר  במקום  החכמים 

הראשוות. 

ודע שזה הקול גם כן אין מדרגתם בו שוה עם מדרגת מרע"ה, ואכי אעירך על זה הסוד ואודיעך שהוא עין

מקובל באומה ידוע אצל החכמים, וזה שכל מקום שתמצא וידבר ה' אל משה לאמר יתרגמהו אוקלוס ומליל

ה' עם משה למימר, וכן אמרו וידבר אלהים את כל הדברים האלה, ומליל ה' ית כל פתגמיא האלין, אמם

מאמר ישראל למשה ואל ידבר עמו אלהים תרגומו ולא יתמלל עמא מן קדם ה', הה הבדיל לך ע"ה הכלל

יהושע ורבי  רבי אליעזר  ידעת שאוקלוס קבלם מפי  ואלו העיים הפלאים הגדולים כבר  אשר הבדלוהו, 

סיי הר  למעמד  עצמו  אדם  שיכיס  אפשר  שאי  וזכרהו,  ודעהו  שבארו,  כמו  שבישראל  החכמים  הם  אשר 

ביותר מזה השיעור אשר זכרוהו, שהוא מכלל סתרי תורה, ואמתת ההשגה ההיא ואיך היה העין עלם ממו

מאד, כי לא קדם כמותו ולא יתאחר, ודעהו.

Modern Texts אחרוים

Malbim Shemot 20:710 מלבי"ם שמות כ':ז'-י'

י"ל בזה שי יצ"מ כתב בדברות השיות,  והטעם של  והה מה שהקדים בראשוה הטעם של חדוש העולם, 

מחודש, שהעולם  תחלה  אמין  לא  אם  בו,  שעשו  והפלאות  יצ"מ  עין  כל  להיות  שא"א  מפי  אם  טעמים 

שלהאומרים שהעולם קדמון, א"א שישוה דבר מטבע העולם שהכל עשה בחיוב לא ברצון, והם מכחישים

אפשריות הסים ושוי הטבע, וע"כ הקדים שהעולם מחודש ברצון רוצה, שמזה יצויר אפשריות הטעם השי

שהוא הההגה הסיית שעשה בעת יצ"מ, וזאת שית, כי בעת שאמרו הדברות הראשוות היה ראוי שיחיו

והיה תקון העולם שלא היו מתהגים כלל לפי חוקי לעולם, כמ"ש חרות על הלוחות חירות ממלאך המות, 
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הטבע שבהם ימצאו גם רעות וצרות מות ויסורין, כי היתה כלל הההגה לפי הההגה הסיית, ואז לא היה מן

וגד זה היה צריך זו היתה קבועה תמיד,  הצורך לעשות זכר לההגה הסיית שהיתה בעת יצ"מ, כי ההגה 

יותר והיו האישים קיימים לצח, בקל  לעשות זכר לחדוש העולם, שאם לא היה מלאך המות שולט בעולם 

חדוש על  מעיד  ששבת  הטעם  עיקר  תפס  לכן  קדומים,  מראשית  קיימים  ושכולם  קדמון  שהעולם  לטעות 

פסדים האישים  כי  העולם,  חדוש  על  ראיה  א"צ  אז  החטא,  אחר  שכתבו  השיות  דברות  משא"כ  העולם, 

ובלתי קיימים וכל שיש לו תכלה יש לו תחלה, אבל צריך זכר ליצ"מ, כי מאז עולם כמהגו והג וצריך עדות

שיש גבוה מעל גבוה ההגה סיית השגחיית ששתכללה בשבת ותגלתה בעת יצ"מ, ובדברות הראשוות כתיב

זכור ובשיות כתיב שמור את יום השבת, זכור הוא שיזכור מ"ע המצא בשבת שיקרא לשבת עוג ושיזכרהו

ע"י קדוש, ושמור הוא שישמור מצות ל"ת שבו שלא יעשה בו מלאכה, כי השמירה בא לרוב על מל"ת, לכן

אמר בדברות השיות כאשר צוך ה' אלהיך שפי' כאשר צוך במרה כמו שפי' חז"ל, ולמה לא אמר זה בדברות

הראשוות, מפי שבמרה לא צטוו רק על הל"ת של שבת, שגם בעת צווי המן לא הזכיר רק שלא יאפו בשבת

ושאל יצא איש ממקומו, וע"כ אמר זה רק על שמור שהוא מל"ת, ואמרו חז"ל שזכור ושמור בד"א אמרו,

שהוא שמור  על  יצדק  ממלאכה  השביעי  ביום  ח  שה'  הראשוות  בדברות  שכתב  הטעם  כי  מוכרח,  וזה 

זה המ"ע זכור שמטעם  על  יצדק  ליצ"מ  זכר  והטעם שזכר בדברות אחרוות  יעשה מלאכה,  השמירה שלא 

לעגו ולכבדו ולקדש בו לסימן שאו מתהגים למעלה מן הטבע שאין בה עוג ושמחה והרחבה, כי רק ברכת

ה' היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה, וא"כ הי' ראוי שיכתב בראשוות שמור ובשיות זכור לפי הטעמים שתן

בכ"א, וע"כ מבואר שבעת שאמר זכור אמר ג"כ שמור בדבור אחד וכן בהפך, ובא טעם הראשוות על שמור

והשיות על זכור כי אמרו בדבור אחד.


